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Generatiewissel in de directie 

Jürgen Albersmann wordt nieuwe directeur van Contargo 

GmbH & Co. KG 

Duisburg, 29 juni 2018 – Jürgen Albersmann (47), directeur van 

Contargo Neuss GmbH, wordt vanaf 1 juli 2018 directielid van 

Contargo GmbH & Co. KG. Hij volgt Konrad Fischer (64) op, die 

zijn taken binnen het vierkoppige directieteam van de holding in 

de loop van het jaar aan Albersmann zal overdragen. 

Jürgen Albersmann wordt per 1 juli binnen de Contargo-directie 

verantwoordelijk voor de eigen terminalactiviteiten van de groep, de 

techniek van de installaties, veiligheid en procurement. 

Hij begon zijn carrière in 1998 bij Hellmann Worldwide Logistics in 

Osnabrück, na het afronden van zijn studie Economie. In 2003 stapte 

hij over naar de Deutsche Bahn AG, waar hij aanvankelijk als Key 

Account Manager grote bedrijven in de staalindustrie begeleidde. 

Tegelijkertijd volgde hij een Executive MBA aan de universiteit St. 

Gallen. Vervolgens trad hij toe tot de centrale strategieafdeling van het 

concern, waar hij uiteindelijk hoofd business-ontwikkeling in Indië werd. 

Van 2009 tot 2013 had Albersmann een leidinggevende functie bij de 

Duisburger Hafen AG. Daarna ging hij naar Contargo Neuss, waar hij 

verantwoordelijk was voor het samenvoegen en uitbreiden van de 

terminalactiviteiten in Neuss. 

Vier directeuren 

Jürgen Albersmann vervolledigt het vierkoppige directieteam van 

Contargo GmbH & Co. KG, dat na het vertrek van Konrad Fischer 

bestaat uit Thomas Löffler, Heinrich Kerstgens en Marcel Hulsker. 
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Konrad Fischer, die opgeleid is tot commercieel medewerker expeditie, 

was sinds 2012 lid van de Contargo-directie. Daarvoor werkte hij 

binnen verschillende businesssegmenten en op diverse locatie van 

Rhenania. In 1987 werd hij directeur van de Rhenania 

containerterminals in Mannheim. Vanaf 1996 was hij voor het complete 

intermodale segment in Mannheim verantwoordelijk. Fischer blijft na 

zijn vertrek uit de directie van de holding voorlopig wel directeur van 

Contargo Rhein-Neckar GmbH. 

 

 
 
Over Contargo 
Met een jaarlijks transportvolume van 2,2 miljoen TEU behoort 
Contargo tot de grote logistieke containernetwerken in Europa. 
Contargo integreert het containervervoer tussen de westelijke 
zeehavens, de Duitse Noordzeehavens en het Europese achterland. 
De onderneming heeft in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland 24 
containerterminals. Op zeven andere locaties in Duitsland, Nederland 
en België is Contargo met een kantoor vertegenwoordigd. Bovendien 
exploiteert de onderneming eigen scheeps- en spoorlijnen. De 996 
medewerkers realiseerden in 2017 een jaaromzet van 471 miljoen 
euro. 

 
Contactpersoon bij Contargo: Heinrich Kerstgens, Contargo GmbH 
& Co. KG, Rheinkaistraße 2, 68159 Mannheim, Tel.: +49 621 17825 
276, hkerstgens@contargo.net 
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